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Podkladový materiál pro 92. jednání RM dne 25. 6. 2021
Číslo bodu: 19

Název bodu:
Projednání a schválení výjimky ze směrnice č. SM/14 (1/2017) Zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu a schválení návrhu Smlouvy o dílo na vypracování projektové
dokumentace pro společné povolení pro investiční akci "Nová parkovací stání v areálu
ZŠ Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm"

Schvalovatel: Ing. Marek Moll
Zodpovídá: Ing. Marek Moll
Zpracoval/a/i: Ing. Petr Čtveráček
Konzultoval/a (s kým): Mgr. Kosová, RNDr. Melcher

Soulad s právními a vnitřními předpisy: § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů; směrnice
SM/14 (č. 1/2017) Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Soulad s rozpočtem města: zařazeno v ROP 4 na program zastupitelstva 22.6.2021

Návrh Usnesení:

Rada města          s c h v a l u j e

usnesením č. 1810/92/RM/25/06/2021

Rada města Rožnov pod Radhoštěm  projednala cenovou nabídku společnosti CityTraffic, s.r.o., Na
Moráni 360/3, 128 00 Praha 2, IČO 46345761 a schvaluje výjimku ze směrnice č. SM/14 (1/2017)
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí s přidělením zakázky malého rozsahu na
vypracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby (v podrobnosti dokumentace pro
provedení stavby) pro investiční akci „Nová parkovací stání v areálu ZŠ Pod Skalkou v  Rožnově pod
Radhoštěm“ jednomu uchazeči, a to společnosti CityTraffic, s.r.o., Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2,
IČO 46345761, dle důvodové zprávy a předložených příloh.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro společné
povolení stavby (v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby) se společností CityTraffic, s.r.o.,
Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2, IČO 46345761,
ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu. Schválená smlouva o dílo je součástí tohoto
usnesení.

Důvodová zpráva:
Rada města na svém 58. jednání dne 10.07.2020 pod bodem usnesení č.1191/58 vzala na vědomí
výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu kat. "C" na výběr dodavatele pro
zhotovení studie v rámci akce "Nová parkovací stání v areálu ZŠ Pod Skalkou v Rožnově pod
Radhoštěm" a schválila vybraného uchazeče společnost ANTE, spol. s r.o., Pod Pekařkou 1086/27,
147 00 Praha 4 - Podolí, IČ 46345761 jako zhotovitele studie. Následně byla dne 10.08.2020
uzavřena smlouva o dílo (GINIS č. 049/2020/ORM) se společností ANTE, spol. s r.o., Pod Pekařkou
1086/27, 147 00 Praha 4 - Podolí.

     Na základě této uzavřené smlouvy o dílo byla vyzvána projekční společnost ANTE, spol. s r.o., Pod
Pekařkou 1086/27, 147 00 Praha 4 - Podolí, IČ 46345761, aby zahájila práce a předložila varianty
studie. Zhotovitelem byly předloženy dne 9.10.2021 tři varianty řešení (A, B, C) k projednání v rámci
pracovní skupiny, byly připomínkovány a z těchto variant byla vybrána varianta "C", která byla ještě
na základě připomínek dopracována do konečné podoby řešení, včetně požadovaných 2ks skladů,
umístění kolárny, umístění výběžků pro osazení stromů a umístění odpadového hnízda. Tato varianta
byla následně schválena v rámci koordinační komise a následně i v rámci stavební komise dne
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12.4.2021. Projektant následně předal vyhotovenou konečnou projektovou dokumentaci ve formě
studie.

     U projekční společnosti ANTE, spol. s r.o., Pod Pekařkou 1086/27, 147 00 Praha 4 - Podolí, IČ
46345761 došlo k datu 19.12.2020 ke změně názvu a sídla společnosti, kdy IČ zůstává stejné. Nová
následnická společnost, na kterou přechází veškerá práva a povinnosti je společnost City Traffic,
s.r.o., Na Moráni 360/3, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ 46345761. Aktuální výpis z obchodního
rejstříku je přiložen v příloze podání - příloha č.1.

     Projektant byl v návaznosti na předanou studii vyzván k předložení cenové nabídky na vyhotovení
následující jednostupňové projektové dokumentace (DUR+DSP+DPS). První nabídka ze dne
16.04.2021 činila 370 tis vč. DPH a zhotovitel byl následně kontaktován za účelem snížení ceny. Dne
22.4.2021 byla zaslána jednatelem společnosti City Traffic, s.r.o., Na Moráni 360/3, Nové Město, 128
00 Praha 2, IČ 46345761 cenová nabídka na zpracování takovéto projektové dokumentace ve výši
278.300,-Kč vč. DPH, cenová nabídka je přiložena v příloze podání  - příloha č.2.

     Z důvodu vlastnictví autorských práv a zachování kontinuity již zhotoveného a schváleného
návrhu řešení akce a vyhotovení následné projektové dokumentace pro stavební řízení a realizaci
díla, navrhuje odbor investic Radě města schválit výjimku podle interní směrnice č. 1/2017 o
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, část III, odstavec 3 a přidělit zakázku malého rozsahu
na vypracování následné projektové dokumentace pro společné stavební řízení v podrobnosti
dokumentace pro provedení stavby pro investiční akci „Nová parkovací stání v areálu ZŠ Pod
Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm“  jednomu uchazeči, a to společnosti  City Traffic, s.r.o., Na
Moráni 360/3, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ 46345761.
    
     Současně s touto výjimkou navrhuje odbor investic schválit i předložený návrh Smlouvy o dílo na
vypracování projektové dokumentace pro společné stavební řízení v podrobnosti dokumentace pro
provedení stavby pro tuto akci. Návrh Smlouvy o dílo je součástí přílohy podání - příloha č.3.

Příloha č. 1: Pr._c.1_Obchodni_rejstrik_ANTE_CityTraffic_vypis_560568.pdf
Příloha č. 2: Pr.c.2_ANTE_20210421_NABIDKA_DUR_DSP_ZS_pod_Skalkou.pdf
Příloha č. 3:
V2_CITY_TRAFFIC_Navrh_Smlouva_o_dilo_Parkoviste_ZS_Pod_Skalkou_FINAL_el_podpis.pdf
Příloha č. 4: PLNA_MOC_CityTraffic_Parkoviste_Pod_Skalkou_DUR_DSP.doc

V Rožnově pod Radhoštěm 29.06.2021

Předkládá: Ing. Marek Moll (referent)


